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Цей посібник є першим з комплекту чотирьох зошитів, які доповню-
ють навчальний матеріал підручника “Я досліджую світ” для 3 класу. 

 Робочий зошит № 1 містить матеріали для опрацювання інтегрова-
них тем упродовж першого навчального семестру:
 ☼ компетентнісні завдання, які сприятимуть досягненню очіку-

ваних результатів навчання в межах мовно-літературної, мате-
матичної, природничої, соціальної та здоров’язбережувальної, 
технологічної, громадянської та історичної освітніх галузей; 

 ☼ завдання, що передбачають пошук відповідей на проблемні 
 запитання;

 ☼ вправи з наліпками, які підсилюють мотивацію до роботи із 
 зошитом; 

 ☼ запитання для обговорення, розмірковування та узагальнення 
власного досвіду;

 ☼ контурну мапу України для відстеження мандрівки персонажів.

 Робочий зошит № 2 містить аналогічні завдання для опрацювання 
тем другого семестру.

 Зошит для діагностичних робіт необхідний учителю для проведення 
щомісячних підсумкових уроків після опрацювання кожної теми. 
У ньому подані компетентнісні завдання, а також запитання для об-
говорення та самооцінювання. Робота з цим посібником сприятиме 
формуванню в учнів навичок рефлексії та самовдосконалення.

 Навчальний зошит з інформатики дасть змогу досягти очікуваних 
результатів навчання з  інформатичної освітньої галузі на окремих 
уроках. Зміст зошита узгоджено з 9-ма загальнопізнавальними те-
мами, які діти вивчають упродовж року.

Комплект зошитів з курсу “Я досліджую світ” допоможе закріпити 
набуті знання, розвивати критичне й логічне мислення, винахідливість, 
творчі здібності учнів.

На сайті svitdovkola.org ви можете безоплатно завантажити методичні 
матеріали, а також навчальні: інтерактивні презентації, онлайн-завдання, 
відеоролики тощо, які зроблять уроки цікавими та ефективними.

Бажаємо творчих успіхів!

Шановні батьки та вчителі!

https://svitdovkola.org/?ref=yds3-Tema-7-ik-zoshit.pdf
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1 Поміркуй і запиши, які приховані можливості мають ці речі. 

Тема 7ПРИХОВАНІ 
МОЖЛИВОСТІ РЕЧЕЙ

Намалюй іще одну річ і запиши щонайменше три її приховані можливості.

2 Поміркуй, чому люди традиційно запаковують подарунки. Який подарунок для 
тебе може лежати в пакунку? А для твого друга? А для когось із рідних? Нама-
люй або напиши.

3 Маленька насінинка приховує великі можливості. Наклей біля насінин зобра-
ження рослин, які з них виростуть, або їхніх плодів.
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Розчинити 1 таблетку 
вітаміну С у воді  

й залити нею яблуко.

Що приховує яблуко?

1 Впиши у схему слова — ознаки яблука. 

2 Хробачок хоче з’їсти твоє яблуко. Як гадаєш, чому воно йому так подобається? 
Розкажи.

3 Четверо дітей висловили гіпотези про те, як можна запобігти потемнінню яблука, 
не зіпсувавши його смаку. Досліди, який спосіб дасть найкращий результат.

Якої 
форми?

Якого 
розміру?

Якого 
кольору?

Яке 
на смак?

На що 
схоже?

4 Продовж речення:

Збризнути зріз 
яблука соком 
лимона.

Розчинити у воді 
1 чайну ложку меду 
і покласти туди 
яблуко.

Залити яблуко  
водою з-під крана.

Хід експерименту Результат

дав найкращий результат. 



Замовляйте комплект робочих зошитів для 3-го класу:
 (067) 504 5022, (050) 761 7259
 books@dvsvit.com.ua

Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 ☼ Робочий зошит № 1 

 ☼ Робочий зошит № 2

 ☼ Зошит для діагностичних робіт 

 ☼ Навчальний зошит 
з інформатики

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Зошит з розвитку 
мовлення 

 ☼ Тренажер із правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2
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